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În perioada 20 mai – 25 iunie 2013, Oficiul „Schimbarea Climei”
al Ministerului Mediului a organizat competiţia naţională
„Acţionează asupra CO2”, la care au luat parte 16 iniţiative ale
tinerilor, asociaţii obşteşti şi autorităţi publice locale selectate
într-un proces riguros, la care au aplicat 33 de proiecte.
Scopul concursului a fost:
1. Conștientizarea şi protejarea de către tineri a mediului
înconjurător;
2. Asumarea responsabilităţii şi formarea abilităţilor de
protejare a mediului ambiant;
3. Găsirea de soluţii pentru rezolvarea problemelor legate de
mediu la nivel local şi naţional;
Fondul de premiere a reprezentat:
– Menţiuni speciale: 2 x 500 de lei;
– Premiul trei: 1 x 1000 de lei;
– Premiul doi: 1 x 2000 de lei;
– Premiul întâi şi titlul „Campion naţional al competiţiei
„Acţionează asupra CO2” – 3000 lei.
Această broşură, vă prezintă bunele practici ale proiectelor
desfăşurate.

Date de contact
Oficiul Schimbarea Climei
municipiul Chişinău
str. Mitropolit Dosoftei 156a, of. 37
Tel/Fax: +373 22 232247
E-mail: clima@mediu.gov.md
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Cristina Jandîc, Chişinău

Elena Ipati, s. Ustia
Premiul
„Descoperirea
proiectului“

„Asupra CO2 acţionează şi

Radio Moldova te premiază”
Obiective:

1. Prin intermediul emisiunilor radio, de a promova ideea unui
mod de viață prietenos mediului ambiant, diminuând emisia
de CO2 în atmosferă;
2. A testa cunoștințele ascultătorilor în acest domeniu și a furniza idei inovative privind utilizarea resurselor alternative de
energie în propria gospodărie, la nivel personal;
3. A mări numărul persoanelor utilizatoarea de becuri economice, care consumă energie cu circa 80 % mai puțină față de un
bec obișnuit cu incandescență și elimină mai puțină căldură,
astfel diminuând emisia de CO2.

Parteneri:

1. IPNA Compania publică „Teleradio-Moldova“
2.	Radio Moldova

Motivaţia:

„Sursele media sunt un mijloc eficient de mediatizarea a problemelor stringente, un concurs radio care să informeze, să asigure
disiminarea practicilor la nivel de individ privind diminuarea emisiei de CO2 în atmosferă poate schimba situația la noi în comunitate. Nu putem fi indiferenți, gândind global și acționând local
putem face lumea mai bună. Deoarece în cadrul Radio Moldova
un concurs ecologic este, de asemenea o idee inovativă şi cred
că va avea priză la public” Cristina Jandîc.

Realizare:

Emisiuni radio zilnice.
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„Florile vorbesc mai mult în
interesul sănătăţii noastre“
Obiective:

1.	Conştientizarea importanţei păstrării mediului înconjurător
pentru viitorul nostru;
2.	Diminuarea cantităţii bioxidului de carbon în atmosferă;
3. Participarea activă la procesul de luare a deciziilor şi rezolvare a problemelor.

Parteneri:

1. Primăria comunei Ustia;
2.	Donaţii de la agenţi economici.

Motivaţia:

„Noi, tinerii din Consiliul Local al Tinerilor din satul Ustia, împreună cu Primăria comunei, dorim să avem un sat frumos cu
cetăţeni sănătoşi, cu dragoste de viaţă care să se implice în rezolvarea problemelor la nivel local şi naţional. Problema fiecăruia
este diminuarea cantităţii de CO2 aruncat în atmosferă, de aceea
trebuie înterprinse măsuri urgente pentru diminuarea cantităţii
acestui gaz care duce la apariţia multor maladii.” Elena Ipati

Realizare:

Luând în consideraţie dorinţa tuturor de a trăi într-un mediu
curat cu cantităţi mici de CO2 am hotărât să ne încadrăm în concursul naţional Competiţia Campionilor „Acţionează asupra CO2”, şi
anume pentru plantarea florilor care va contribui la curăţirea aerului atmosferic. Nu scăpăm nici o activitate ce duce la îmbunătăţirea
sănătăţii, a mediului înconjurător şi a reducerii poluării în general.

Cristina Straton, Chişinău

Cristina Carauş, Soroca

„CTJ Motivează,

„O nouă viaţă

stilul eco abordează”
Obiective:

a izvorului Bujerăuca “
Obiective:

1. Informarea societății civile din municipiul Chișinău despre
problemele ce sunt provocate de deșeurile aruncate peste
tot și despre riscuri;
2.	Reflecatarea în mediul online a problemei pe 10 bloguri;
3. Motivarea societății civile să nu fie indiferentă faţă de problema ecologică și să adopte un comportament corespunzător.

1.	Colectarea gunoiului din preajma izvorului din sectorul „Bujerăuca” al orașului Soroca;
2. Amenajarea gurii izvorului (văruire și vopsire) și plantarea florilor în jurul acestuia;
3.	Educarea noii generații prin exemplul implicării celor mai mari.

Parteneri:
1. Bloggeri şi voluntari

1. Agenţi economici din comunitate;
2.	Centrul de Resurse pentru Tineret „Dacia”;

Motivaţia:

Motivaţia:

“Am participat la un training despre scrierea și implementarea
proiectelor, și vreau să-mi aplic cunoștințele în practică. Sunt activist civic și deseori observ gunoiști improvizate în locuri interzise,
sau chiar în locurile pitorești ale țării noastre. Iar prin acest proiect
aș vrea să sensibilizez societatea și să induc un comportament
de protejare a naturii și păstrare a curățeniei, în mediul înconjurător. În urma deșeurilor aruncate la nimerială apar diverse boli,
în special în rândul copiilor. Acum sunt și membru al Centrului
Tânărului Jurnalist din Moldova și îmi fac studiile la jurnalism și
am colegi care, ca și mine își doresc să trăim într-un mediu curat
și prosper.” Cristina Straton

Realizare:

Proiectul va dura două zile, în prima zi o echipă de trei fotografi care vor fi selectați în urrma unui concurs vor merge prin
oraș și vor face poze în locurile unde sunt deșeuri și vor încerca
să prindă și oameni cum aruncă gunoi pe stradă și nu la coşurile
speciale. A doua activitate va fi, de asemenea, creativă, în urma
unui concurs vor fi selectați 10 tineri din instituțiile preuniversitare, dar și universitare care vor participa la un workshop.

Parteneri:

„Bujerăuca este un sector din orașului Soroca foarte important, pentru că aici este amplasat Spitalul Raional și zilnic este
aglomerat. Am crescut acolo și-l țin minte din copilărie! Acum
însă situația este diferită – gura izvorului este deteriorată și e
complicat de colectat apa din el, iar teritoriul din jurul acestuia
este foarte poluat. E trist faptul că s-a ajuns la această situație
– poluarea unei poienițe pitorești și devalorizarea izvoarelor și a
apei potabile din resurse naturale.” Cristina Carauş

Realizare:

Tinerii vor colecta deșeurile din preajma izvorului, maturii
vor fi responsabili pentru amenajarea gurii izvorului iar copiii
mai mici vor participa la sădirea florilor în jurul acestuia. Drept
rezultat vom avea izvorul „reînviat” și teritoriul din jurul său amenajat, și lucrul cel mai important – vom oferi o lecție practică de
ocrotire a mediu noii generații prin exemplul implicării celor mai
mari – promovând astfel nu doar implicarea în viața comunității
dar și conlucrarea și cooperarea între diferite grupuri de vârstă
din societate.
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Inga Platon, Chişinău

Adrian Pleşca, Chişinău

Premiul II
„O zi din vacanţă - pentru o
lume mai curată“
Obiective:

1.	Educarea şi formarea, la copiii ce provin din familii defavorizate
şi copiii orfani, a unei atitudini responsabile faţă de natură şi
mediul ambiant;
2. Formarea deprinderilor de a îngriji şi de a întreţine copacii
şi plantele din grădina Centrului de plasament, deprinderi
care constituie şi o metodă de terapie ocupaţională în scopul
reabilitării;
3. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele de
poluare a mediului,

Parteneri:

1.	Revista „Panorama“

Motivaţia:

„Copiii din Centru nu au parte de o familie şi un mod de
viaţă care să favorizeze formarea unor valori sănătoase faţă de
viaţă şi mediul înconjurător. O altă motivaţie este că în urma
realizării acestui proiect copii vor avea posibilitate să crească şi
să îngrijească de la încăput până la sfârșit de propriul răsad, iar în
urma muncii lor vor culege şi roadă. Iar în cazul în care câștigăm
concursul, cu banii primiţi în calitate de premiu, copii vor avea
posibilitatea să meargă la tabăra de vară pentru o săptămână, în
luna august, în raionul Făleşti, comuna Varvareuca.” Inga Platon

Realizare:

Se planifică realizarea unui reportaj şi articol de către revista
„Panorama”, despre felul în care copiii dintr-un Centru al unei
case de plasament în vacanţă participă la acţiuni social utile,
contribuind la ridicarea nivelului de conștientizare a populaţiei
cu privire la problemele de poluare a mediului. Vom distribui
1000 de baloane în două parcuri publice din mun. Chişinău, ce
vor avea mesaje imprimate şi sloganuri alcătuite de ei având
menirea de a chema populaţia să protejeze natura.

Producţie video „Salvează-te“
Obiective:

1. A lupta împotriva indiferenţei oamenilor față de problema
mediului ambiant;
2. A aduce oamenilor ideea că o lume mai curată, e o lume mai
bună;
3. A acționa asupra CO2.

Parteneri:

1. Voluntari;
2. Sping.md.

Motivaţia:

„Noi dorim să filmăm un spot de promovare a campaniei prin
care să-i facem pe oameni să fie mai buni și mai atenţi în relațiile
cu natura și aerul. Și atunci când vom deveni întradevăr buni cu
natura, trebuie să ne menţinem la acel nivel pentru ca situația să
nu degradeze.” Adrian Pleşca

Realizare:

Pe lângă realizarea spotului, va acționa și o echipă post-producătoare ce se ocupă de promovarea filmulețului, astfel încât
mii de oameni să vadă problema și soluționarea ei prin intermediul producției video. Cu cât mai mulți oameni vor vedea spotul,
cu atât mai mulți vor încerca să se schimbe, acesta fiind scopul
urmărit de grupul de inițiativă.

Elisabeta Guţu, Chişinău

Natalia Verdeş, s. Izbişte
Premiul
„Cea mai bună
iniţiativă rurală”

Graffiti „Acţionează asupra CO2“

„Gândim global,
acţionăm local”

Obiective:

1. Informarea populaţiei despre cauzele poluării mediului dar şi
pericolului inacţiunii şi nesoluţionării problemelor legate de
mediul ambiant.
2. Atragerea atenţiei, sensibilizarea tineretului cu privire la
problemele mediului ambiant.
3. Înfrumuseţarea oraşului Chişinău, o mică schimbare spre un
viitor mai bun.

Parteneri:

1.	Centrul Republican pentru Copii şi Tineret „Gutta-Club”;
2. Gas Natural Fenosa;
3. Stadionul “Dinamo“.

Motivaţia:

„Dacă noi dorim să reducem emisiile de CO2 în atmosferă,
trebuie să schimbăm mentalitatea, ca fiecare să înţeleagă că
anume de el depinde viitorul întregii planete, facând un lucru
simplu: sădind un copac, utilizând transportul public în loc de
automobilul personal sau doar pastrând curăţenia în parc –
contribuim la viitorul verde pentru toţi!” Elisabeta Guţu

Realizare:

Fiecare cetaţean al oraşului Chişinău petrece cel puţin o
oră pe zi pe drumuri, în transport, citind în acest timp reclame
de peste tot, în acelaşi timp, sunt o mulţime de locuri care se
află într-o situaţie dezastruoasă. Proiectul „Eco Graffiti” este o
posibilitate unică pentru tineretul republicii să-şi demonstreze
talentul, abilităţile, fantezia, dorinţa de a schimba ceva, de a
reduce „eco footprint”-ul său spre 0.

Obiective:

1.	Elaborarea, în perioada 06 - 12 iunie, a unui buletin ecologic
care să reflecte problemele de mediu din localitate şi căile de
soluţionare a lor, prin implicarea localnicilor;
2.	Distribuirea buletinului ecologic, în perioada 13-16 iunie, cu
invitarea localnicilor de a nu rămâne indiferenţi faţă de ceea
ce se întâmplă în localitate la capitolul protecţia mediului;
3. Participarea, alături de membrii localităţii/voluntari la salubrizarea şi îngrijirea (plantând pomi, sădind flori) a trei izvoare
din localitate.

Parteneri:

1. Gimnaziul Izbişte;
2. Administraţia Publică Locală Izbişte;
3.	Ocolul Silvic.

Motivaţia:

„Suntem un grup de tineri energici, inteligenţi, inventivi, cu
spirit de iniţiativă şi cu competenţe de convingere şi mobilizare
a populaţiei spre a face lucruri frumoase şi utile. Dorim ca localitatea noastră să fie una curată, frumoasă, îngrijită, cu un mediu
care-ţi “dă sănătate”. Ne pasă de mediul în care trăim - din localitatea, regiunea, ţara, continentul şi globul pământesc, care este
direct proporţional cu sănătatea populaţiei.” Natalia Lubaş-Verdeş

Realizare:

Ca activităţi pentru implementarea proiectului propunem
de a realiza: o şcoală de vară (5 zile), cu elevi voluntari, pentru
a învăţa cum se realizează un buletin informativ (cu tematică
ecologică), repartizarea în localitate a buletinelor informative cu
invitarea localnicilor pentru a soluţiona problemele ecologice
din localitate; implicarea în activităţi de salubrizare şi amenajare a teritoriilor de lângă cele trei izvoare din localitate (curăţarea
deşeurilor, igienizarea suprafeţelor posibile, plantarea puieţilor,
florilor). Aici preconizăm a implica şi voluntarii americani de la
Corpul Păcii, care în perioada respectivă vor fi în localitate, cu
ocazia realizării „Turului Moldovei”;
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Liana Cernov, Chişinău Dorin Prisăcaru, s. Chişcăreni

„activEco – sustainability
in action“

Obiective:

1.	Educarea și împuternicirea tinerilor în scopul observării şi rezolvării problemelor locale de mediu;
2.	Realizarea iniţiativelor concrete de îmbunătăţire a situaţiei în
domeniul consumului, agriculturii, transportului şi educaţiei
ecologice;
3. Implementarea profesională a acestor iniţiative ecologice
pentru a asigura efectul lor durabil şi implicarea comuniăţii in
realizarea lor.

Parteneri:

1. Programul Theodor Heuss Kolleg al Fundaţiei Robert Bosch
2. Asociaţia MitOst din Germania

Motivaţia:
„Noi credem că Moldova este o ţară perfectă pentru a realiza
o dezvoltare durabilă în toate domeniile de activitate: economic,
ecologic, social, etc. Suprafaţa ţării relativ mică, lipsa combustibilului fosil, prezenţa solurilor fertile, clima caldă şi oamenii creativi
sunt condiţiile perfecte pentru găsirea şi punerea în aplicaţie a soluţiilor inovative legate de beneficii în domeniile economic, ecologic, social şi cultural. Și în primul rând, vrem să abordăm resurse
inepuizabile ca creativitatea și inițiativa oamenilor.” Liana Cernov.

Realizare:

Programul activEco intenţionează să ajute tinerii să realizeze initiaţivele lor ecologice de vis într-un mod sistematic şi bine
planificat. Aceasta se face prin intermediul unui program de ghidare tradus în viaţă de traineri cu experienţă din Moldova şi din
străinătate. Între 6 și 9 iunie, 20 de activişti din diferite localităţi
ale Moldovei fiecare cu inițiative locale în s. Lozova, Nisporeni, s.
Chişcăreni, Bălți și Chișinău, vor participa la Bălţi la un training
destinat instruirii pentru managementul proiectelor.
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„Instalaţie cu biogaz:

independenţă energetică“
Obiective:

1. Folosirea biogazului în scopuri energetice;
2.	Rezolvarea problemelor ecologice (stoparea și treptat
eliminarea gunoiștilor de proveniență organică);
3.	Reducerea bioxidului de carbon eliminat în atmosferă anual
cu circa 4920,3 kg.

Parteneri:
Primăria comunei Chişcăreni

Motivaţia:

„Am decis să particip la acest concurs pentru a face rost de
bani ca să-mi termin construcția instalației, dar nu în ultimul rând
ca să demonstrez societății că surse alternative de energie sunt
peste tot, dar nu sunt folosite.” Dorin Prisăcaru

Realizare:

Scopul meu a fost ca instalația să aibă un volum de 1,7 m3.
Reactorul este o cisternă de metal cu grosimea pereților de 5
mm. Instalația este dotată cu o cameră de încărcare care are
un volum de 0,2 m3, aici, masa organică este adusă la condiția
necesară pentru a putea fi acumulată în reactor. Zilnic reactorul
se încarcă cu 0,14m3 dejecții animaliere cu umiditatea de 85%
sau cu o substanță organică de altă proveniență (frunze, deșeuri
menajere etc.).

Irina Iacoban, Cimişlia

Valentina Sandu, Chişinău

Premiul III
Expoziţie de fotografie
„Cu ochiul uităm,
cu obiectivul memorăm“

„EcoDebate: dezbatem local,

acţionăm global asupra CO2“
Obiective:

1. A sensibiliza cetăţenii şi în primul rând tinerii (căci ei sunt
schimbarea care trebuie să se producă în ţara noastră) faţă de
mediul ambiant în care creştem şi ne dezvoltăm;
2. A informa şi a promova un mod de viaţă sănătos într-un oraş
sănătos.

1.	Discursurile și dezbaterile din cadrul evenimentului trebuie
să faciliteze dezvoltarea abilităților de comunicare orală și să
ajute la explicarea proceselor de luare de decizii, inclusiv care
ţin de mediul ambiant şi în special de gaze cu efect de seră;
2.	Discursurile și dezbaterile vor provoca studenții să gândească
analitic şi să acţioneze asupra protejării mediului ambiant;
3.	Dezbatem local pentru a acţiona global!

Parteneri:

Parteneri:

Obiective:

Voluntari

Motivaţia:

„Când mă gândesc la motivele de ce vreu să particip la acest
concurs, aici îmi vin în minte doar câteva idei. În primul rând,
vreau să încerc să schimb mentalitatea populaţiei cu privire la
elementele ce poluează şi afectează mediul în care locuim. În al
doilea rând, vreau să arăt lumii ceea ce văd eu, pentru că cei care
locuiesc în mediul urban, uită să observe ce se întâmplă în jurul
lor.” Irina Iacoban

Realizare:

Iniţiativa respectivă, care reprezintă o expoziţie de fotografie
în centrul oraşului (Chişinău şi Cimişlia). Expoziţia dată va avea
loc în centrul oraşului Chişinău, lângă monumentul lui Ştefan cel
Mare şi Centrul oraşului Cimişlia. Expoziţia va conţine între 1520 poze care reflectă anturajul nostru sub două aspecte diferite.
Unele poze vor fi foarte creative cu elemente care distrug mediul
înconjurător, iar altele vor fi poze care vor reflecta neglijenţa
noastră faţă de ţara noastră.

1.	Consiliul Local al Copiilor şi Tinererilor din Chişinău;
2.	Direcţia generală, educaţie, tineret şi sport Chişinău.

Motivaţia:

„Fie ca acceptăm sau nu existenţa altruismului ca atare, foarte
mulţi voluntari menţionează ca motiv principal al implicării lor
în activităţi de voluntariat dorinţa de a-i ajuta pe cei din jur fără
a aştepta nimic în schimb, acesta este cazul nostru, pentru că
dorim să „Acţionăm asupra CO2” Valentina Sandu

Realizare:

Ne propunem să organizăm dezbateri între echipele de
liceeni din minicipiul Chişinău, în care să antrenăm tinerii în
procesul de dezbateri privind protejarea mediului ambiant şi
diminuarea fenomenului de poluare prin CO2. Dezbaterea va
avea loc în unul din liceele capitalei, iar grupul ţintă îl vor servi
tineri din 5 instituţii de învăţământ preuniversitar. Vor fi create
2 echipe de debateri, care vor intra în competiţie cu genericul:
„Schimbările climaterice: mit sau realitate?!”
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Irina Tertea, s. Ciocâlteni

Rodica Frecauţeanu, s. Pârliţa

Premiul I
Amenajarea zonei verzi
„Grădiniţa copiilor“
Obiective:

1. Amenajarea curţii grădiniţei „Romaniţa” cu puieţi, arbuşti şi
flori decorative;
2. Asumarea responsabilităţilor de către copiii de a păstra şi a le
îngriji sistematic;
3. Atragerea a cât mai multe persoane pe parcursul desfăşurării
acestui proiect.

Parteneri:

Primăria comunei Ciocâlteni

Motivaţia:

Asociaţia noastră parintească este una relativ tânără dar cu
mare iniţiativă. Suntem un grup de părinţi dornici de a face ceva
nou, util pentru viitorul copiilor noştri. Vrem să le demonstrăm şi
celor sceptici că împreună, putem crea ceva frumos că acţiunile
noastre de azi se vor oglindi în sănătatea noastră şi a copiilor noştri în viitor.” Irina Tertea

Realizare:

Prin acest proiect ne propunem să aducem un suflu nou, mai
curat, mai verde, grădiniţei din localitate. Considerăm că responsabilitatea de a proteja natura trebuie educată la copii noştri din
copilărie. Putem îmbina utilul cu plăcutul: plantarea şi îngrijirea
unui copac cu udarea sistematică a acestuia. Dacă copilului i se
va explica cât de important este acel copac pe care el îl udă zilnic
pentru viaţa lui, atunci şi el va fi mai responsabil chiar şi atunci
când va creşte mai mare.
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„Împreună, pentru
un mediu curat“
Obiective:

1.	Conştientizarea de către elevi a unor texte pe teme de protecţia mediului;
2.	Crearea premiselor pentru dezvoltarea în rândul elevilor si
populatiei locale a unui comportament civic de protecţie a
mediului înconjurător

Parteneri:

1. Primăria municipiului Bălţi;
2.	TV Bălţi;
3.	Radio Megapolis;
4. Agenţia independentă de ştiri Deca-press;
Cofinanţare: Programul SECTOR.

Motivaţia:

„Pentru prima data „Marş-Manifest pentru climă” a fost organizat la 8 decembrie 2010 simultan în 7 localităţi din raioanele
Făleşti, Glodeni, Sângerei, Drochia şi municipiul Bălţi. Dorim ca
această activitate să fie repetată încă o dată pentru a da un semnal de alarmă privind procesele ireversibile ale schimbărilor climatice, care au loc în prezent.

Realizare:

Activitatea 1. Echipele de acţiune vor fi invitate la un seminar
de prezentare a proiectului şi stabilire a rolului lor în implementarea acestuia. Activitatea 2: Organizarea acţiunii de conştientizare
„Marş manifest pentru climă” . Organizarea şi coordonarea acestei
activităţi va fi asigurată de echipa de implementare a proiectului
şi de grupurile de acţiune.

Aneta Zasaviţchi, Durleşti

Vlad Şeremet, Chişinău

„Materialul reciclat: cantitatea

„Nivelul de CO2 depinde de

de carbon diminuat“

Obiective:

1. Promovarea unei sărbători naționale „Mărțișor”;
2. Promovarea și îndemnarea să purtăm mărțișor în stil eco;
3.	Respectarea tradiției organice legate de acest teritoriu - a
purta Mărțișor și de a-l agăța într-un copac la sfârșitul lunii
martie, protejând mediul ambiant

Parteneri:
Voluntari

Motivaţia:

„Proiectul pe care îl înaintăm în competiție face parte din
Campania socială „Port Mărțișor 2013!” de a crea Copacul Mărțișor
- copacul dorințelor. Conform tradiției se spune că Mărțișorul se
poartă 15-30 zile conform mai multor legende și reugiunilor,
după care este agățat într-un pom fructifer care va fi mai bogat
în acel an. De asemenea, românii mai agățau mărțișorul și la
streșina casei, la coarnele vacii pentru a avea un an roditor.” Aneta Zasaviţchi

Realizare:

Prin intermediul proiectului „Acționează asupra CO2” vrem
să promovăm și protejăm mediul înconjurător prin crearea unui
copac mărțișor din materiale reciclabile, dar și să continuăm o
tradiție frumoasă a neamului nostru.

fiecare din noi“

Obiective:

1. Să comunicăm oamenilor întru-un mod deosebit despre
efectele emisiilor de CO2;
2. Să promovăm diferite metode prin intermediul cărora fiecare
să poată contribui la reducerea nivelului de CO2;
3. Să responsabilizăm tinerii și să îi facem să conștientizeze
contribuția fiecărui în lupta cu dioxidul de carbon.

Parteneri:

1. Asociaţia pentru Dezvoltare Creativă;
2. Voluntari.

Motivaţia:

„Credem că metodele inovative sunt calea cea mai sigură
de a ajunge la publicul țintă cu mesajul dorit. De aceea suntem
încrezători că un astfel de eveniment va aduce satisfacție nouă,
în calitate de organizatori, beneficiarilor, pentru un concert live
și desigur, planetei noastre.” Vlad Şeremet

Realizare:

Ne propunem să organizăm un concert în aer liber, întrun parc din capitală, unde se va interpreta muzică live. Astfel,
oamenii prezenți la concert și trecătorii curioși care se vor
apropia vor primi pliante colorate și atractive, care vor conține
informații despre riscurile creșterii nivelului de CO2 din atmosferă,
ce acțiuni trebuie să întreprindă fiecare dinrtre noi pentru a
contribui la dezvoltarea unui mediu ambiant propice. Respectiv,
ne propunem să informăm un număr de 300 de persoane, care
vor disemina informația printre rudele și prietenii lor.
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Ceremonia festivă pentru decernarea premiilor. 30 iunie 2013

